
UCHWAŁA NR XXIII/171/2017
RADY GMINY BEJSCE

z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od tych opłat, jak również trybu ich pobierania. 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz. 446 ) w związku z art.17 ust.1 pkt.11, art. 50 ust. 6 i art.96 
ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej / Dz. U. z 2016r. poz. 930 ze zm./, uchwala się co 
następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych odpłatności , jak również tryb ich 
pobierania w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XII/80/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 
30 listopada 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, jak również 
trybu ich pobierania. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bejsce oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bejscach. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczacy Rady Gminy 
Bejsce 

Jarosław Parada
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Uzasadnienie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 
2004 roku o pomocy społecznej/ Dz. U. z 2016r. poz. 930 ze zm./. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy 
społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy organizowanie i świadczenie usług 
opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznego, 
z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W myśl art. 50 ust. 6 ustawy 
o pomocy społecznej, Rada Gminy określa w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, 
jak również tryb ich pobierania. Dotychczas obowiązująca w tym zakresie uchwała Rady Gminy Nr XII/80/2015 
z dnia 30.XI.2015r. wymaga dostosowania do aktualnych potrzeb podopiecznych oraz możliwości finansowych 
gminy. Mając na uwadze aktualne orzecznictwo sądowo – administracyjne, wyłącznie rada gminy posiada 
kompetencje do ustalenia kosztu 1 godziny usługi opiekuńczej i 1 godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej, 
które zostały określone w niniejszej uchwale w odniesieniu do kwoty najniższej emerytury ogłaszanej przez 
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zmiana uchwały eliminuje konieczność wprowadzania uchwałą zmian 
w tabeli po każdorazowej zmianie kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1ustawy o pomocy społecznej. 
Wobec powyższego podjęcie nowej uchwały w tym zakresie jest uzasadnione. 
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Załącznik Nr 1           
do Uchwały Nr XXIII/171/2017

Rady Gminy Bejsce
z dnia 16 lutego 2017 r.

I.Szczegółowe  warunki  przyznawania  usług  opiekuńczych  w  Gminnym  Ośrodku  Pomocy 

Społecznej w Bejscach

1.Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w 
miejscu zamieszkania przysługuje osobom samotnym , które z powodu wieku, choroby lub innych 
przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze świadczone są za 
odpłatnością. Do korzystania z usług opiekuńczych uprawnione są:

a/ osoby samotne, obłożnie chore, niezdolne do samodzielnego zaspokajania potrzeb życiowych, za 
które uważa się przede wszystkim samoobsługę, przyjmowanie pokarmów , mycie , ubieranie oraz 
poruszanie się i komunikację,

b/  osoby  samotne  z  ograniczona  sprawnością  ruchową,  niezdolne  przejściowo  lub  trwale  do 
samodzielnej  egzystencji,  osoby  samotne  z  ograniczoną  sprawnością  z  powodu  wieku  lub 
inwalidztwa, częściowo zdolne do zaspokajania potrzeb lecz wymagające pomocy przy wykonywaniu 
bieżących, codziennych potrzeb życiowych.

2.Usługi  opiekuńcze lub specjalistyczne  usługi  opiekuńcze mogą  być  przyznane  również osobom, 
które wymagają pomocy  innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. 

3.Osobom,  których  rodziny zobowiązane  do  alimentacji  nie  mogą  osobiście  zapewnić  opieki,  ale 
znajdują  się  w sytuacji  finansowej,  pozwalającej  na  zapewnienie  takiej  opieki,  usługi  opiekuńcze 
mogą być przyznane pod warunkiem odpłatności w pełnej wysokości kosztu usługi.

4. Pierwszeństwo przy przyznawaniu usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych 
mają:
- osoby samotne,
- osoby samotnie zamieszkujące i nie posiadające osób zobowiązanych do alimentacji,
-  rodziny,  w  których  wszyscy  członkowie  wymagają  pomocy  z  powodu  niepełnosprawności 
wynikającej z wieku lub choroby.

5.Koszt  1  godziny  usług  świadczonych  w  ramach  usług  opiekuńczych  i  specjalistycznych  usług 
opiekuńczych  ustala  się  jako  równowartość  1,5  %  najniższej  emerytury  ogłoszonej  w  formie  
komunikatu Prezesa ZUS w Monitorze Polskim, w zaokrągleniu do dziesięciu groszy w górę.

6. Udzielenie pomocy w formie usług opiekuńczych następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej  
przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby – za zgodą osoby zainteresowanej oraz z urzędu, w 
drodze  decyzji  administracyjnej.  Usługi  opiekuńcze  świadczone  są  w domu   świadczeniobiorcy i 
obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez 
lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem .

7.  Uprawnienie  do  przyznania  specjalistycznej  usługi  musi  wynikać  z  zaświadczenia  lekarskiego 
potwierdzającego  rodzaj  schorzenia  lub  niepełnosprawności  kwalifikującej  osobę  na  podstawie 
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odrębnych  przepisów  do  otrzymania  takiej  usługi.  Usługa  świadczona  jest  przez  osoby  ze 
specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

8.Formę usług opiekuńczych, ich zakres, okres i miejsce świadczenia oraz odpłatność za przyznane 
usługi  określa  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w drodze  decyzji  na  podstawie  rodzinnego  wywiadu 
środowiskowego oraz posiadanych środków finansowych w budżecie GOPS na ten cel i możliwości  
zabezpieczenia usług przez GOPS w Bejscach.

9.Pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad środowiskowy może domagać się od osoby 
lub  rodziny  ubiegającej  się  o  pomoc  złożenia  oświadczenia  o  dochodach  i  stanie  majątkowym. 
Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia 
lub decyzji  o odpłatności w pełnej wysokości kosztu świadczonej usługi.

10.Usługi opiekuńcze świadczone będą przez opiekunki domowe, zatrudnione w Gminnym Ośrodku 
Pomocy  Społecznej  w Bejscach  na  podstawie  umowy o  pracę  lub  osoby zatrudnione  na  umowę 
zlecenie jako tzw. pomoc sąsiedzka, w przypadku konieczności zapewnienia usług w formie pomocy 
sąsiedzkiej w godzinach popołudniowych jak i wolnych dniach od pracy.

II.  Szczegółowe  warunki  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  oraz  szczegółowe  warunki 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności za usługi opiekuńcze.

1.Osoby samotne,  samotnie  gospodarujące i  osoby w rodzinie  korzystające  z  usług opiekuńczych 
ponoszą odpłatności  w zależności od posiadanego dochodu w wysokości ustalonej zgodnie z poniższą 
tabelą:

Miesięczny dochód w procentach w stosunku do  
kryterium  dochodowego  osoby  samotnie  
gospodarującej  lub  osoby  w  rodzinie  
określonego  w  art.  8  ust.  1ustawy  o  pomocy  
społecznej

Wysokość odpłatności za usługi 
w procentach, ustalona od ceny usługi

Osoby  samotne  i  
samotnie 
gospodarujące

Osoby w rodzinie

do    100% nieodpłatnie nieodpłatnie
powyżej 100% do 125% 10% 15%
powyżej 125% do 150% 15% 25%
powyżej 150% do 175% 20% 30%
powyżej 175% do 200% 25% 40%
powyżej 200% do 250% 40% 60%
powyżej 250% do 300% 60% 80%
powyżej 300% do 400% 80% 90%

powyżej 400% 100% 100%

2.Odpłatność  za  usługi  opiekuńcze  ustala  się  miesięcznie  na  podstawie  liczby  faktycznie 
zrealizowanych godzin usług i wysokości stawki za jedną godzinę usług oraz uzależnia się od relacji 
pomiędzy  miesięcznym  dochodem  a  kryterium  dochodowym  osoby  samotnie  gospodarującej  lub 
pomiędzy miesięcznym dochodem rodziny a kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, o którym 
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mowa w art.8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

3. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, u których dochód faktyczny 
netto nie przekracza kryterium dochodowego określonego w  § 1 pkt 1 lit. a i b Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot 
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej / Dz. U. z 2015 r. poz. 1058/.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby uprawnionej lub pracownika 
socjalnego,  świadczeniobiorca  może  być  częściowo  lub  całkowicie  zwolniony  z  ponoszenia 
odpłatności, zwłaszcza ze względu na:

a/ więcej niż jedną osobę w rodzinie wymagającą pomocy w formie usług opiekuńczych, w tym co 
najmniej jedną przewlekle chorą,
b/ zdarzenie losowe, bądź klęska żywiołowa powodujące znaczne pogorszenie sytuacji  materialnej  
świadczeniobiorcy,
c/  szczególne  okoliczności  wynikające  z  długotrwałej  choroby,  niepełnosprawności,  powodujące 
znaczny wzrost  wydatków  ponad 40% miesięcznego dochodu netto  osoby korzystającej  z usług.  
Wydatki muszą być udokumentowane fakturami.
Zwolnienie z ponoszenia opłat przyznaje się na czas określony i nie może być dłuższe niż 6 miesięcy.

5. Decyzję o zwolnieniu w części lub całości z ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług 
opiekuńczych podejmuje Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach.

III.Tryb pobierania odpłatności za usługi opiekuńcze.

1.Rozliczania  odpłatności  za  świadczone  usługi  opiekuńcze  dokonywane  będą  za  okres  każdego 
miesiąca  w oparciu  o  potwierdzoną  przez  świadczeniobiorców ,,kartę  pracy”  opiekunki  domowej 
(osoby świadczącej usługi). Regulowanie odpłatności za usługi opiekuńcze odbywa się na rachunek 
bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Bejscach  w terminie  do 15 dnia następnego 
miesiąca za poprzedni miesiąc usług. 

2.W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  ,  zwłaszcza  kiedy  żądanie  zwrotu  wydatków  na 
udzielone  świadczenia  w  całości  lub  w  części  stanowiłyby  dla  osoby  zobowiązanej  nadmierne 
obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy,  właściwy organ na wniosek pracownika 
socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania takiego zwrotu – art.104 ust.4 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.).

3.W przypadkach gdy świadczeniobiorca nie wywiązuje się z regularnej odpłatności za świadczone 
usługi lub nie uiszcza odpłatności za usługi przez okres co najmniej 2-ch miesięcy, a brak jest podstaw 
do odstąpienia przez Ośrodek od żądania ich zwrotu, Ośrodek może odstąpić od świadczenia usług 
opiekuńczych  z  jednoczesnym  ściągnięciem  zaległych  odpłatności  w  drodze  egzekucji 
administracyjnej.
Dobrowolne uregulowanie zaległej odpłatności przez świadczeniobiorcę umożliwi wznowienie nową 
decyzją świadczenie usług opiekuńczych.

4.Zaprzestaje  się  dochodzenia  zwrotu odpłatności  za  usługi  opiekuńcze lub  specjalistyczne  usługi 
opiekuńcze za miesiąc, w którym nastąpił zgon świadczeniobiorcy.
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